МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

НОСТРАДАМУСОВОТО
ПРОРОШТВО ВО
ПРОСТОРОТ И ВО ВРЕМЕТО
Пророштвата на најголемиот визионер во
историјата на човековата цивилизација,
Михаел Нострадамус, со векови го
возбудуваат светот. Овој доктор по
медицински науки живеел во време кога
науката била на најниско ниво. Со својата
визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во
времето и во просторот, претскажал многу
настани кои го потресувале и во иднина ќе
го потресуваат светот.
Визионерската моќ на Нострадамус одела
до таму што тој ги погодил дури и имињата
на голем број личности од историјата, меѓу
другите на Луј Пастер, кој во 1889 година ја
пронајде стерилизацијата, на Максим Горки,
аферата Драјфус, Адолф Хитлер, на
"шпанскиот Франко", за кој вели дека "ќе го
формира режимот во Шпанија", речиси на
сите папи, опишувајќи ги и нивните животни
судбини, потоа на браќата Кенеди, на
неодамна починатиот американски
претседател Роналд Реган, го претставил
дури и атентатот кој бил извршен врз него,
потоа ги прикажал Маргарет Тачер, Садам
Хусеин, Хомеини, палестинските лидери Абу
Абас, Абу Нидал и многу други.

ВО УНИВЕРЗУМОТ ЈА ВИДЕЛ И
СВОЈАТА СМРТ

Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ

Импресионираат многу предвидувања, многу Нострадамусови пророштва, кои денес се остваруваат како по сценарио. Зачудувачки е начинот на кој ги бележел годините на случувањата, при што користел анаграми. На пример, со бројките
20 х 3 + 6, ја означил 1660 година, кога се случил пожарот во
Лондон, кој во историјата на човештвото се смета за голема
катастрофа во главниот град на Англија. Тоа е втората претпоставка која се исполнила по неговата смрт. Нострадамус имал
неверојатна способност во поглед на точноста со која ги лоцирал местата на настаните. На пример, го спомнал селото Варен во Франција, кое во негово време не постоело. Во ова
село, во 1701 година, францускиот крал Луј XVI и неговата сопруга Марија Антоанета ги дочекале француските востаници,
кои бегале за да се спасат од разјарените маси во Париз. Го
вратиле во престолнината и таму бил егзекутиран. Целиот настан се одвивал така како што Нострадамус го опишал во неговата центурија. Или, на пример, неговата смрт. Тој точно
предвидел кога ќе умре (1566), но и кога ќе биде откопан од
неговиот гроб (мај 1791), со цел моштите да бидат закопани на
друго повидно место. Последниот настан се случил 235 години
по неговата смрт. Луѓето кои го откопале биле вчудоневидени
кога на скелетот од неговите останки виделе метална плоча на
која било напишано: "мај 1791 година". Неверојатно, но сепак вистинито.

ЗНАЕЛ ЗА РЕВОЛУЦИЈАТА ВО МЕДИЦИНАТА
Визионерската моќ на Нострадамус одела до таму што тој
ги погодил дури и имињата на голем број личности од историјата, меѓу другите на Луј Пастер, кој во 1889 година ја пронајде стерилизацијата, на Максим Горки, аферата Драјфус,
Адолф Хитлер, на "шпанскиот Франко", за кој вели дека "ќе го
формира режимот во Шпанија", речиси на сите папи, опишувајќи ги и нивните животни судбини, потоа на браќата Кенеди,
на неодамна починатиот американски претседател Роналд
Реган, го претставил дури и атентатот кој бил извршен врз
него, потоа ги прикажал Маргарет Тачер, Садам Хусеин, Хомеини, палестинските лидери Абу Абас, Абу Нидал и многу
други.

Според Нострадамус, територијата на Македонија
ќе има клучна улога во новата последна трета светска
војна, таа нема да се случи "доколку надвладее разумот", затоа што "судбината на човекот не е во природата, туку во неговите раце" и дека единствено тој,
"човекот", може да ја спречи големата катаклизма и
своето самоуништување.

Во пророштвото во врска со епохалното дело на Луј Пастер,
вели:
"Изгубената работа, криена
со векови, ќе биде пронајдена.
Пастер (Луј Пастер, з.н.), ќе биде
прославен како народен бог.
Ова ќе се случи кога месечината
ќе го заврши својот голем циклус.
На почетокот тој ќе биде без слава".
Во овој, како и во сите други случаи, Нострадамус бил непогрешлив. Тоа се случило во 1889 година, токму тогаш кога "Месечината... го завршила својот голем циклус" (1535-1889).
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кани од бактерии, со што извршил вистинска револуција во
медицината. Откритието на Пастер јавноста го примила со
воодушевување, а во медицинските кругови тоа било дочекано со напади и озборувања. Кога Пастеровата теорија била и
научно докажана, неговите современици почнале да го слават
како "народен бог".
Поради пророштвата, кои биле многу популарни во тогашниот печат, Нострадамус постојано бил прогонуван од страна на инквизицијата. Еден ден решил да се засолни во
манастирот "Орвал", со цел да му ја изгубат трагата. На влезот
во манастирот сретнал калуѓер од селско потекло, од околината на Анкона, кој со себе водел неколку свињи. Нострадамус му се приближил на свињарот, клекнал на колена и му
се обратил со зборовите: "Ваше блаженство, ве молам благословете ја мојата грешна душа...!" Групата калуѓери, кои
отстрана ја набљудувале оваа сцена, кога ги слушнале овие
зборови почнале гласно да се смеат, бидејќи било необично
еден отмен граѓанин, каков што бил Нострадамус, да клекне
на колена пред обичен калуѓер-свињар и да му бакне рака. По
благословувањето од калуѓерот, Нострадамус им пришол на
другите калуѓери кои се исмевале, па им се обратил со зборовите: "Вие, драги мои, можете да се смеете колку што милувате, но вашиот собрат, сега свињар, во не толку далеч-

Нострадамус благо се насмевнал и рекол:
- Јас сум лекар, млада дамо, и претчувствував дека кога
ќе го кренете сувиот нарамник, ќе станете дама...! И, како
што гледате, тоа и се случи, нели?
Младата дама Клара задоволно го бакнала Нострадамус во
челото, ги оставила дрвјата, радосно отрчала дома, воодушевена од тоа што веќе станала возрасна девојка.

ГЛЕДАЛ КАДЕ ШТО НИКОЈ НЕ МОЖЕЛ ДА ВИДИ
Едно друго предвидување, кое предизвикало вистински
шок во европската јавност, било откривањето на историските

Ако навистина се остварат Нострадамусовите предвидувања за човештвото, така како што се дадени во
неговите центурии и кватрени, тогаш треба да бидеме
премногу загрижени за судбината која нас на планетава Земја нè очекува во поблиска иднина.

но време ќе се искачи на папскиот престол, како папа
Сикстус V...!" Ова предвидување на Нострадамус се остварило
19 години по неговата смрт, во 1585 година, кога тој неугледен
калуѓер-свињар, Феличе Перети, од околината на Анкона,
станал папа Сикстус V, кој на папскиот престол останал цели
12 години, до крајот на животот.
Иако многу приказни на Нострадамус имаат трагична содржина, сепак има и такви од кои може да се заклучи како тој
го тренирал своето видовито око во секојдневните настани.
Еден таков пример е следнава приказна. Едно летно попладне
тој седел во својата градина, под дебела и раскошна сенка,
опкружен од зеленило и разнобојно цвеќе, уживајќи во свежината на миризливиот воздух. Во тој момент покрај него поминала ќерката на соседот Винценц, Клара, која одела во блиската шума по нарамник суви дрвја.
- Добар ден, господине Нострадамус, му рекла таа со
почит.
- Добар ден, убава девојко, й одговорил Нострадамус.
Еден час подоцна, враќајќи се со нарамникот суви дрвја,
девојката повторно го поздравила соседот со зборовите:
- Добар ден, господине Нострадамус...!
- Добар ден, млада дамо, й одговорил тој.
Кога го слушнала одговорот на Нострадамус, задишена од
тешкиот товар, девојката одеднаш застанала, погледнала вкочането и зачудено во неговото благо и насмеано лице, и го
прашала:
- Вие, господине Нострадамус, пред малку ме нарековте
убава девојко, а веќе сега, млада дамо...! Како дознавте за
таа моја тајна, за таа неочекувана промена во мојот живот...?

ПАПАТА СИКСТУС V

записи во манастирот "Св. Марија" во Саракуза, Шпанија. Имено, непосредно пред смртта Нострадамус го замолил својот
син Цезар да оди во Шпанија со задача на игуменот на манастирот да му ја открие тајната дека во еден ѕид од црквата,
на јужната страна, се вградени голем број древни ракописи,
кои биле особено значајни за историјата на таа земја. Изнесувајќи ги димензиите за положбата во која се наоѓале старите
ракописи во ѕидот, Нострадамус му се обратил со зборовите:
"Сине, јас веќе ја читам содржината на тие записи". Замислете!? Неверојатно, но вистинито! Примајќи ја веста за постоењето на старите ракописи, игуменот сметал дека се работи за невкусна шега. Меѓутоа, кога увидел дека специјалниот пратеник на Нострадамус станувал сè понастојчив во
својата намера за која бил испратен, игуменот го собрал манастирското братство и долго се договарале. Решиле да се
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На писмото од неговиот современик, францускиот крал
Хенрих II, од кој постојано бил прекоруван затоа што отворено
не го кажувал времето на случувањето на настанот, Нострадамус одговорил: "Замислете Ваше Височество, каков страв,
каква паника и немир ќе завладее во народот кога ќе знае
кога ќе се случи оваа или онаа природна катастрофа. Во
тие случаи последиците ќе бидат уште поголеми!"
Прочуениот пророк Нострадамус студирал со кабалисти во
Италија и во Франција, на Универзитетот "Монтпелиер" во
Париз. Се верува дека неговите предвидувања потекнуваат од

БРАЌАТА КЕНЕДИ

провери кажаната вистина, а оние кои присуствувале на тој
настан останале вчудоневидени кога од специјалната комора
во ѕидот биле извадени голем број стари и многу важни ракописи за Шпанија.
Вакви и слични предвидувања на Нострадамус има илјадници, а некои се оствариле уште во текот на неговиот живот.
Книгата со пророштва, која ја составил непосредно пред смртта, а го опфатил периодот од 1557 до 3797 година, претставува
своевидна историска енциклопедија. Во неа како пророштва
ги регистрирал сите покрупни историски настани за кои предвидел дека ќе се случат по неговата смрт. Тој податок доволно
уверливо кажува дека Нострадамус со својата свест длабоко
навлегол во просторот и во времето, минувајќи период од
2240 години. Всушност, во тоа се состои големината на овој
пророк над пророците. Карактеристично за него е тоа што тој
своите пророштва, особено оние кои имаат трагичен карактер, ги прикажувал во скриена форма, означувајќи го времето
на случувањето со помош на небесните тела, што можело да
биде разбирливо само за астролозите, а не и за пошироката
јавност.

Големината на Нострадамус се состои во тоа што
тој го спознавал сè она што се случувало пред него,
во текот на неговиот живот и она што е оддалечено
со стотици години, невидливо и нему непознато и
несфатливо. На особен начин тој ја опишува историјата на Европа, Азија и на Америка, ги опишува човековите успеси, неуспеси и трагедии, не само на Земјата, туку и во Вселената. Цели два века Европејците
слободно ги читале и ги коментирале неговите визии
и пораки за иднината, сè до 1781 година, кога римскиот папа ги забранил и ги анатемисал. Не случајно и не
без причина го направил тоа, зашто и самиот ги осознал силата и имагинарната моќ на Нострадамус.

РОНАЛД РЕГАН

Предупредувањето дека ќе дојде до трета светска
војна многу медиуми во светот го сфатија крајно
сериозно. Името на Нострадамус и неговите пророштва поврзани со војната, повеќе од дваесет години се
наоѓаат на ударните места на страниците на најтиражните весници и на скапите телевизиски програми.
Тоа не е без причина, зашто повеќе пати пророкот
предупредува дека постојните мирољубиви односи
меѓу двете светски сили, меѓу Русија и Америка, нема
долго да траат и дека без оглад на сè ќе има трета светска војна.

најбитниот кабалистички текст познат под името Зохар. Зохар
е напишан по еден систем кој го објаснува сè она што треба да
се знае за универзумот, што игра клучна улога во неговите
пророштва. Тој ги дава сите информации за присутното и за
невидливото, што претставува витален фактор за одредувањето на визиите. Всушност, Зохар е откровение, кое можеби
може да ги разоткрие шифрираните тајни на старите сведоштва. Познат е под името Тора. Во него се вклучени пророштвата
за Армагедон, збор кој претставува анаграм и зад него се
крие името на последната "трета светска војна".

(продолжува)
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